


A GENESIS CARD criou um sistema de 
CASHBACK revolucionário, onde você ganha 
dinheiro, consumindo dentro de uma rede 
credenciada.

É um projeto inovador, que por meio de um 
programa de fidelização, vai mudar a cultura 
de consumo no Brasil.



ADESÃO GRÁTIS SEM MENSALIDADE



• Bandeira MASTERCARD;

• Cartão de Crédito;

• Milhões de estabelecimentos físicos e on-
line  credenciados (MASTERCARD);

• Milhares de ATM’s credenciados a Rede 
CIRRUS (rede 24 horas, Itaú, HSBC, 
Bradesco, e caixas eletrônicos do 
Citybank);

• Transferências em tempo real, DOC, TED, 
Recargas de Celular e Saques;

• Aplicativo físico;



• Cartão de Crédito virtual por 
meio de um Aplicativo 
Virtual (APP) para celular e 
tablet



• Acesso: aplicativo (celular/tablet);

• Validação LOGIN e SENHA pessoal;

• Não precisa de internet (funciona off line);

• Não gasta crédito de operadora de celular;

• Não usa tarifa de ligação e SMS;

• Saldo integrado ao Cartão MASTERCARD.

E se a loja não for 
credenciada?

Use seu Cartão de
Crédito GENESIS CARD
MASTERCARD.





• O sistema de CASHBACK da GENESIS
CARD, funciona através da plataforma 
MASTERCARD.

• Ao usar o sistema de CASHBACK 
GENESIS CARD, na rede credenciada, 
parte do valor pago, volta em DINHEIRO 
ao usuário.



• O DISTRIBUIDOR receberá R$
10,00 por cadastro realizado
na rede credenciada .

• Receberá também, R$ 16,00
de comissão de venda pelo
cartão adquirido pelo
credenciado.



• O DISTRIBUIDOR receberá 
mensalmente 0,1%, do 
consumo global das 
empresas credenciadas pelo 
próprio e pelos 
DISTRIBUIDORES cadastrados 
até 4 níveis abaixo. 
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• O DISTRIBUIDOR NÃO paga 
nenhuma taxa de cadastro, 
ele simplesmente compra 05 
(cinco) cartões GENESIS
CARD/MASTERCARD para o 
desenvolvimento de seu 
negócio.

• O DISTRIBUIDOR tem acesso 
a 08 (oito) tipos de comissões 
e ganhos e recebe prêmios de 
reconhecimento em seu 
plano de carreira.



Adquira 05 (cinco) cartões GENESIS CARD MASTERCARD

unidade R$ 160,00 total R$ 800,00



O comissionamento sobre o pacote de cartões adquirido pelo
DISTRIBUIDOR é de 20% para o PATROCINADOR

O Comissionamento sobre as vendas de cartões para o
CONSUMIDOR é de 20%, para o DISTRIBUIDOR

O Comissionamento sobre as vendas de cartões para
EMPRESAS é de 20%, para o DISTRIBUIDOR



Comissionamento de 20%, em dinheiro sobre a pontuação
gerada pelos DISTRIBUIDORES cadastrados na sua equipe
menor, até o limite diário de R$ 15.000,00.



O DISTRIBUIDOR receberá R$ 1,00 de
cada recarga realizada pelo seu direto.
Os 4 níveis acima do PATROCINADOR
receberão R$ 0,25/cada.
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O DISTRIBUIDOR receberá R$ 2,00, por 
recarga realizada nos cartões dos clientes 
e nos cartões de empresas de suas 
vendas diretas.



Comissão de Vendas para Distribuidores
20%

Comissão de Vendas Diretas 

Comissão de Equipe 20% Sobre a Pontuação 

Comissão de Recarga Distribuidor R$ 1,00

Comissão de Recarga 4 níveis acima R$ 0,25/Nível 

Comissão de Recarga Direta R$ 2,00 para o Vendedor 

Cadastro de Rede Credenciada R$ 10,00 por Cadastro 

Comissão Residual 
0,1% do volume global de consumo na 

rede credenciada cadastrada até 4 níveis 
abaixo 



• Vendas de 05 (cinco), cartões para os 
DISTRIBUIDORES, geram 230 pontos, para o plano 
de carreira e geram comissões de equipe.

• Taxas de recarga de DISTRIBUIDORES geram 05
pontos, para o plano de carreira mas NÃO geram 
comissões de equipe.

• As vendas diretas e as taxas de recarga de 
consumidores NÃO geram pontos no plano de 
carreira e também NÃO geram comissões de equipe.



DISTRIBUIDOR BLUE DIAMOND

500.000 pontos na equipe menor

Nissan New March



DISTRIBUIDOR BLACK DIAMOND

1.500.000 de pontos na equipe menor

Mercedes C180



DISTRIBUIDOR DOUBLE DIAMOND

3 milhões de pontos na equipe menor

Jaguar



DISTRIBUIDOR AMBASSADOR

6 milhões de pontos na equipe menor

Ferrari Califórnia



SEJA BEM VINDO


